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Використовуючи п’ятибальну шкалу, згідно дослідження, найбільшу вагу 
мають: отримання професії, що забезпечить великий заробіток (4,3), можливість 
зробити успішну кар’єру (4,2), престижність навчання у ЗВО (4,0), небажання 
працювати рядовим спеціалістом (3,7), тяга до знань (3,0), продовження сімейних 
традицій (2,8), бажання пожити студентським життям (3,0) та ін. Оцінка варіантів 
отримання освіти проводиться за різними критеріями, тобто конкретними 
показниками, які розглядаються при виборі альтернатив. Головними критеріями 
оцінки варіантів є вартість навчання за рік і назва вузу як показник якості навчання.  

Спираючись на наявність необхідних критеріїв, споживач освітніх послуг 
формує набір альтернатив, що містить тільки частину всіх попередньо розглянутих 
варіантів і обирає гідний для найкращого варіанту вибір отримання освіти. Чим 
більше в інформаційному просторі інформації про різні аспекти діяльності 
навчального закладу та його послуги, тим більше у нього шансів потрапити в набір 
альтернатив, що розглядаються споживачем, який ще не здійснив остаточний вибір. 

Відібрані варіанти оцінюються споживачем по більш значущим критеріям: ціна 
навчання, форма навчання, імідж ЗВО, перспективи працевлаштування та ін. 
Наприклад, споживач згоден платити за навчання тільки в рамках встановленого 
діапазону цін, або при прийнятті рішення споживач не завертає уваги на 
місцезнаходження навчального закладу.  

Кінцевим елементом процесу попередньої оцінки варіантів отримання освіти є 
правильне рішення – стратегія, що використовується споживачем для того, щоб 
зробити остаточний вибір. Процедура здійснення остаточного вибору споживачем 
освітніх послуг, як правило, складна і трудомістка.  
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Протягом останніх років у світі спостерігається помітне зростання уваги до 
питань реформування систем охорони здоров’я, особливо після початку нового 
тисячоліття. На даний час країни, що знаходяться на різних стадіях соціального та 
економічного розвитку, активно проводять пошук шляхів поліпшення організації та 
фінансування охорони здоров’я з метою сприяння зміцнення здоров’я, дотримання 
соціальної справедливості та підвищення реагування на потреби людей. В 
європейських країнах вважають за необхідне приділяти зростаючу частку своїх 
обмежених ресурсів на вирішення цього завдання. Навіть в економічно розвинутих 
країнах, по мірі зростання вимог населення щодо якості обслуговування та 
збільшення можливості вибору, уряди змушені долати проблему підвищення витрат. 
Нестабільна ситуація ще більше ускладняється через наступні чинники: 

– процес глобалізації, що веде до посилення трудової міграції в більш 
економічно р країни, що ускладнює завдання збереження кваліфікованих кадрів в 
системі охорони здоров’я; 

– державні реформи, такі як децентралізація та приватизація, які часом тягнуть 
ненавмисні негативні наслідки для діяльності систем охорони здоров’я; 
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– розмивання меж між державним і приватним секторами, наприклад неофіційні 
виплати працівникам державних медичних установ, проникнення лікарських 
препаратів з державних джерел постачання на приватні ринки, тощо. 

Окремі європейські країни не можуть повністю реалізувати свій потенціал, 
незважаючи на наявність економічно ефективних програм, через проблеми в системі 
охорони здоров’я. Проблема реалізації потенціалу найбільш гостро стоїть в 
недостатньо стабільних державах, зокрема, ті, які пережили конфліктні ситуації або 
знаходяться в такому стані. Фактори, що знижують результативність роботи в галузі 
охорони здоров'я, викликані не дефіцитом знань, а недостатнім застосуванням вже 
відомих принципів. Системи охорони здоров’я різні в плані ефективності своєї 
роботи, в зв’язку з чим країни зі співставними рівнями доходу, освіти та витрат на 
охорону здоров’я різняться за можливостями вирішення найважливіших завдань 
охорони здоров’я. Незважаючи на значну варіабельність організаційних структур, 
зміст і характер управління різними системами охорони здоров’я, їх загальні цілі 
носять універсальний характер. Шляхом перетворення загальних цілей в кількісні 
завдання, конкретні для кожної країни, та їх співвідношення зі змінами в системі 
охорони здоров’я можна оцінити як ефективність роботи системи, так і ключові 
фактори впливу на неї.  

Використання структурної схеми функціонального оцінювання передбачає 
ітераційну процедуру: розв’язання проміжних задач (серед яких підвищення рівня 
охоплення вакцинацією, покращення можливостей пацієнтів для зниження впливу 
факторів ризику, покращення доступу до вузькопрофільних послуг, підвищення 
якості первинної профілактики та амбулаторного лікування пацієнтів із певними 
видами захворювання, тощо); відповідних задач на національному рівні, які пов’язані 
з проміжними; досягнення загальної мети системи охорони здоров’я країні – 
покращення стану здоров’я населення. 

Найбільш розповсюдженим є розв’язання таких проміжних задач як, 
покращення фізичної та фінансової доступності послуг охорони здоров’я, підвищення 
якості та ефективності обслуговування, тощо. Досягненні таких цілей безпосередньо 
залежить від того, наскільки ефективно системи охорони здоров’я виконують чотири 
ключові функції: 

– спрямоване керівництво (контроль і управління); 
– фінансування (зокрема, зосередження коштів, їх групування та розподіл; 

здійснення закупівель і виплат); 
– надання послуг охорони здоров’я (індивідуальних та громадських);  
– формування ресурсів (підготовка кадрів, вдосконалення технології).  
Забезпечення реалізації функціонування означених функцій та їх взаємодію, 

надає можливість отримати уявлення про складові ефективності роботи системи 
охорони здоров’я. Слід звернути увагу на перешкоди до реалізації забезпечення 
оптимального, найбільш ефективного поєднання індивідуальних та суспільних 
медичних послуг в умовах всебічного доступу до них, зокрема: 

– досягнення максимального охоплення населення послугами охорони здоров’я; 
– забезпечення доступу для незаможних і соціально-вразливих верств населення; 
– з’ясування характеру впливу різних стратегій обслуговування (державних і 

приватних послуг) на систему охорони здоров’я в цілому; 
– поліпшення та моніторинг якості, безпеки і та чуйності обслуговування 

медичними працівниками; 
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– прагнення до забезпечення безпеки пацієнтів; 
– прагнення до адекватного управління службами, орієнтованими на потреби і 

запити споживачів медичних послуг; 
– зміцнення інфраструктури системи надання послуг, а також використання 

інформаційних технологій в управлінні. 
Цифровізація охорони здоров’я, кардинальним чином спрощує можливості 

координації ланок системи охорони здоров’я та стимулює розвиток горизонтальних 
форм взаємодії, що не супроводжується організаційним об’єднанням. Розвиток 
інформаційних технологій впливає на процес інтеграції медичної допомоги через: 
підвищення рівня координації діяльності окремих постачальників; зростання ролі 
електронних медичних карт; появу нових можливостей для взаємодії лікарів з 
пацієнтами; суттєве підвищення значення інформаційних технологій в 
адміністративно-господарському процесі. Реформи охорони здоров’я повинні 
впливати на покращення якості життя громадян, а реалізація зміни їх способу життя, 
підвищення рівня обізнаності в суспільстві про те, як можна скористатися послугами 
охорони здоров’я – на отримання позитивного ефекту від реформ медичних служб та 
системи охорони здоров’я. 
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Орієнтація на досягнення максимуму прибутку в практиці господарювання 

вітчизняних гірничих підприємств призвела до виснаження надр та підвищення 
навантаження на навколишнє середовище. Нераціональне використання мінерально-
сировинної бази підвищує ризик зменшення обсягів виробництва, зниження якісних 
показників мінеральної сировини, втрату традиційних ринків збуту, зменшення 
валютних надходжень до бюджету держави, зниження рівня конкурентоспроможності 
продукції внаслідок ускладнення гірничо-геологічних умов видобутку. Розширення 
масштабів виробничо-господарської діяльності гірничих підприємств сприятиме 
збільшенню невикористаної мінеральної сировини у вигляді промислових відходів. 

Вищезазначене доводить об’єктивну необхідність вдосконалення існуючих 
підходів до еколого-економічного управління. Будь-яке промислове підприємство у 
більшій чи меншій мірі здійснює трансформаційний вплив на навколишнє 
середовище. Саме тому мають бути обґрунтованими принципи ефективного 
екологічного вектору діагностики діяльності промислових підприємств, які буде 
покладено в основу стратегії їх розвитку та проведення діагностики діяльності. 

Дослідження екологічних орієнтирів діяльності українських підприємств 
дозволило сформулювати основний керівний принцип: Інформаційна прозорість 
результатів екологічного моніторингу – інформування у безперервному режимі 
населення території розташування підприємства за динамікою ключових індикаторів 
забруднення атмосферного повітря, якості питної види, інтенсивності пилоутворення 
та інших складових впливу на навколишнє середовище, які виникають у результаті 
виробничо-господарської діяльності підприємства. Змістовне поєднання та 
систематизація обґрунтованих принципів екологічного вектора діяльності суб’єктів 


